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 عاطف رمضان
  كشف نائب رئيس مجلس ادارة الشركة 
الكويتية للمقاصة العقارية علي املسلم عن 
ابرام الشركة عقدا بنهاية االسبوع املاضي 
مع احدى الشركات املتخصصة لعمل نظام 

آلي جديد للشركة على شبكة االنترنت.
  وأضاف املسلم في تصريح لـ «األنباء» 

ان هذا النظام اجلديد سيسمح للداللني بأن 
يقوموا بعرض عقاراتهم للبيع على شبكة 
االنترنت بحيث يطرح العقار على جميع 

السماسرة.
  وأشار املســـلم الى ان هذا النظام اآللي 
اجلديد سيتم تفعيله بشكل رسمي خالل 
فترة الشهرين املقبلني على ان يتم االعالن 

ايضا عن بدء عمل الشركة.
  وأوضح ان «املقاصة العقارية» ستعلن 
في وســـائل اإلعالم خالل شهر بأن يتقدم 
سماسرة العقار للشركة ليبدأوا بتسجيل 
اسمائهم ودفع الرسوم املالية وتقدمي األوراق 
الالزمة ومن ثم احلصول على رقم ميكنهم 

من الدخول الى هذا النظام اآللي اجلديد. 

 «المقاصة العقارية» تبرم عقدًا مع شركة لعمل نظام آلي على اإلنترنت

 طارق السلطان 

 ٢٠١٠ كان بداية لدورة نشاط جديدة في السوق العقاري 

 السكن اخلاص يستحوذ على نسبة كبيرة من التداوالت العقارية

 جورج نصرة: ضرورة اندماج البنوك الخليجية 
إذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة

 «كولدويل بانكر»: قطاع العقار مّر بمرحلة
 ١١ صفقة بقيمة ١٥٫٣ مليون دينار   نقاهة خالل ٢٠١٠ بعد أزمة مالية مريرة

 عمر راشد
ــات املليونية التي متت خالل    بلغ عدد الصفق
ــف االول ١١ صفقة بقيمة ١٥٫٣ مليون دينار  النص
ــة واخلارجية، حيث  ــت بني املناطق الداخلي توزع
استأثرت منطقة الساملية بعدد من تلك الصفقات 
في القطاع االستثماري، ففي الساملية مت بيع ارض 
ــتثماري على مساحة ٢١٠٥ امتار مربعة بقيمة  اس
ــكن خاص  ١٫٧ مليون دينار، كما مت بيع أرض س
في منطقة السالم على مساحة ٢٠٩٠ مترا مربعا 
بقيمة مليون دينار، فيما مت بيع ارض استثماري 
في الفروانية بقيمة ١٫٢ مليون دينار على مساحة 

٧٦٥ مترا مربعا.
  ووفقا لبيانات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق 
في وزارة العدل، فانه مت بيع قسيمة ارض خاص 

على مساحة ٤٠٠٠ متر بقيمة ١٫١ مليون دينار في 
منطقة ابوفطيرة وفي منطقة بنيد القار مت بيع بناية 
استثماري على مساحة ٩٨٨ مترا بقيمة ١٫١ مليون 
ــاملية مت بيع بناية استثماري على  دينار وفي الس
ــاحة ٢٣٢٠ مترا بقيمة ١٫٦ مليون دينار وفي  مس
الساملية مت بيع بناية استثماري على مساحة ١٠٩٦ 
مترا بقيمة ١٫١ مليون دينار وفي الساملية ايضا مت 
بيع بناية استثماري على مساحة ١٠٣٢ مترا مربعا 
ــاملية مت بيع  بقيمة بلغت املليون دينار، وفي الس
بناية استثماري على مساحة ٨١٦ مترا بقيمة ١٫٥ 
مليون دينار. وفي منطقة الصديق، مت بيع اراضي 
سكن خاص على مساحة ٤٨٧٥ بقيمة ٢٫٧ مليون 
دينار، وفي الفروانية مت بيع بناية استثماري على 

مساحة ٧٥٠ مترا بقيمة ١٫١ مليون دينار. 

 الجمعية العامة لمساهمي «أريفا»
  توافق على زيادة رأسمالها بـ ٩٠٠ مليون يورو

 باريـــس ـ أ.ف.پ: وافقـــت 
اجلمعيـــة العامة للمســـاهمني 
في مجموعـــة «اريفا» النووية 
الفرنسية اول امس على زيادة 
رأســـمالها ٩٠٠ مليـــون يورو 
اكتتبـــت بها هيئة االســـتثمار 

والدولة الفرنسية.
  وذكـــرت «اريفـــا» في بيان 
ان هـــذا االكتتاب اجلديد موزع 
بني ٦٠٠ مليون يورو من هيئة 
االستثمار و٣٠٠ مليون من الدولة 

الفرنسية.
  وأضافت املجموعة ان «الدولة 
الطاقة  الفرنســـية ومفوضية 
الذرية (اكبر مساهم في اريفا) 
وهيئة االستثمار ابرموا ميثاقا 
بني مساهمني ملدة عشرة اعوام 
اعتبـــارا من دخول زيادة رأس 

املال حيز التطبيق».
  وكانت الدولة أعلنت في وقت 
انها تعهدت ببذل «اكبر  سابق 
اجلهود» لتسعير اسهم املجموعة 
في البورصة مـــن اآلن وحتى 

النصف االول مـــن ٢٠١١، وهو 
طلب تقدمت به هيئة االستثمار 

للمشاركة في العملية.
  وستترافق عملية زيادة رأس 
املال هذه مع اصدار جديد ألسهم 
«اريفا» كي ال يشهد املساهمون 
حاملو شهادات االستثمار ذوبان 

حصتهم في العملية.
  وهيئة االستثمار التي متلك 
٤٫٨٪ من «اريفا»، تصبح ثالث 
مســـاهم بعد مفوضية الطاقة 

الذرية والدولة الفرنسية.
  وكان مجلـــس الرقابـــة في 

«اريفا» وافق في العاشـــر من 
ديســـمبر على هذه الزيادة في 
رأسمالها، في عملية دعم مالي 
فاقت قيمتها املبالغ التي كانت 
املجموعـــة تأمل في جمعها في 

األساس.
  ولم تســـتبعد الدولة زيادة 
ثانية في رأس املال في الربيع 
قـــد تشـــارك فيهـــا، بحســـب 
الصحافة، كهرباء فرنســـا (اي 
دي اف) والستوم او مجموعة 
للصناعـــات  ميتسوبيشـــي 

الثقيلة. 

 قال املدير التنفيذي لبنــــك قطر الدولي جورج 
نصــــرة في لقاء له مع «أريبيان بزنس» ان البنوك 
اخلليجية صغيرة جدا للتنافس مع البنوك العاملية، 
ويجب أن تندمج فيمــــا بينها إذا كانت تريد البقاء 

على قيد احلياة.
  وقال نصرة انه باملقارنة بني املصارف العربية مع 
املقرضني العامليني، فسنجد أن املصارف العربية متأخرة 

ومتخلفة جدا من حيث احلجم واملوجودات.
  وأضاف بقوله: «إذا نظرمت إلى إجمالي املوجودات 
للبنوك العشرة األكبر في العالم العربي أو منطقة 
اخلليج، فســــتجد أنها بحوالي ٥٣٠ مليون دوالر، 
بينما في الناحية األخرى، بلغ إجمالي أصول بنك 
اسباني واحد وهو بنك «سانتاندر» نحو ١٫٦ تريليون 

دوالر».
  وتابع: «بالنسبة للمعايير على الصعيد العاملي، 

تعد املصارف في منطقة اخلليج صغيرة وهي أنها 
بحاجة إلى الدمج».

  وأكد نصرة أن مثل هذه الصفقات ستكون عنصرا 
رئيسيا في التخفيف من اإلشباع في القطاع املصرفي 

في منطقة اخلليج.
  وأضاف: «وإذا ما نظرنا إلى حالة قطر، فسنجد 
سبعة بنوك جتارية، وأربعة بنوك اسالمية وسبعة 
فروع لبنوك أجنبية، لعدد ســــكان يبلغ ١٫٦ مليون 
نسمة. أي أن البلد مشبع بالقطاع املصرفي، وحان 

الوقت لتوحيده».
  وتعد العقبات التنظيمية والتشــــريعات عامال 
أساسيا في عدم الدمج في القطاع املصرفي في منطقة 
اخلليج. وأضــــاف املضاعفات هو صــــالت البنوك 
باحلكومات مبا في ذلك بنك أبوظبي الوطني وبنك 

قطر الوطني تساهم في هذا. 

 تناول التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر 
العامليةـ  فرع الكويت وضع السوق العقاري احمللي 
خالل العام ٢٠١٠ الذي مر خالله السوق مبرحلة نقاهة 
بعد أزمة مريرة انعكســــت على مختلف القطاعات 
العقارية خالل العام ٢٠٠٩، حيث بدأ جتار وشركات 
العقار يتنفسون الصعداء منذ بداية العام ٢٠١٠ على 
خلفية عودة التمويل للقطاع السكني والسماح بالبناء 
في عدد من املدن السكنية اجلديدة، الى جانب ارتفاع 
الطلب على البنايات االستثمارية املدرة للدخل بسبب 
تراجع سوق الكويت لالوراق املالية وتخوف صغار 
املستثمرين من استمرار تراجعه، حيث حول البعض 

أموالهم الى االستثمار اآلمن وهو العقار.
  وقد شــــهد العام ٢٠١٠ اقباال متزايدا على شراء 
البنايات التي تتراوح أسعارها بني ٥٠٠ و٨٠٠ ألف 
دينار والتي عادة ما تدر عائدا بني ٤ و٨ آالف دينار 
شــــهريا، خاصة ان ســــعرها يبقى مناسبا مليزانية 
شريحة كبيرة من املستثمرين أما البنايات االستثمارية 
التي يفوق سعرها املليون دينار فلم تشهد ذاك التحرك 
امللحوظ كون سوقها محدودا في الغالب في الشركات 
التي كانت الالعب االول في هذه النوعية من البنايات 

خالل السنوات الثالث التي سبقت األزمة.
  وعلق التقرير على أداء القطاع العقاري التجاري 
خالل ٢٠١٠، مؤكدا ان االبراج التجارية شهدت خطوة 
ايجابية وهي حتول الفكر احلكومي من تشييد املباني 
احلكومية الى االستئجار في االبراج االدارية اجلديدة، 
وهو االمر الذي خلق حجم طلب مقبوال في السوق 

وحرك العقار التجاري ولو بشكل محدود.
  كما لفت التقرير الى اســــتمرار عمليات تشييد 
مشــــاريع االبراج التجارية التي من شأنها ان تزيد 
من حجم املساحات التجارية املعروضة، خاصة ان 
عام ٢٠١٠ شهد انتهاء أعمال تشييد ١٠ أبراج جتارية 
في قلب العاصمة خاصة في منطقة شرق بارتفاعات 

تتراوح بني ٢٦ و٦٠ طابقــــا، حيث يتوقع ان توفر 
تلك االبراج اجلديدة باالضافة الى أبراج أخرى كان 
ينتظــــر انتهاؤها وتأخرت برامج تنفيذها بســــبب 
ظروف االزمة ونقص التمويل مســــاحات تفوق الـ 
٢٠٠ ألف متر مربع، األمر الذي سيســــاهم في مزيد 
من التراجع على معدالت االشغال والقيم االيجارية 

للمكاتب.
  واجلدير بالذكر انه خالل العام ٢٠١٠ تخلت 
بعض البنوك عن سياســـاتها املتشددة في منح 
التمويل للقطاع العقاري وشاهدنا أن عددا من 
البنوك بات يبحث عن حلول متكن الشركات من 
اعادة جدولة قروضهـــا قصيرة االجل املتعثرة 
والوصول الى مخارج لتعثرها في الســـداد، مع 
العلم ان البنوك وحتى نهاية ٢٠١٠ لم تفتح أبوابها 
كاملـــة من جديد للتمويل مثلما كان الوضع في 
السابق، اال في حدود ضيقة، حيث التزال عجلة 
متويل الشـــركات بطيئة بســـبب حزمة القيود 
التي وضعها بنك الكويت املركزي والتي تعيق 
انفتاحها من جديد في مجال متويل املشـــاريع 

العقارية.
  وبني التقرير ان ٢٠١٠ كان بداية لدورة نشاط 
جديدة في السوق العقاري بعد أن وصلت أغلب 
االسعار الى مستوياتها الدنيا وال مجال ملزيد من 
تراجعها، وهو ما زاد من حجم الفرص املواتية 
للشراء على صعيد مختلف القطاعات العقارية 
خالل العام ٢٠١٠، متوقعا ان يشهد العام ٢٠١١ مزيدا 
من النشاط على صعيد قطاعي العقارات السكنية 
واالستثمارية، وان يشهد قطاع العقار التجاري 
حتركا طفيفا فيما يخص عمليات التأجير، خاصة 
بعد تراجع مستويات القيم التأجيرية للمكاتب 
مـــا بني ٥ و٧ دنانير بعدما كانت قد وصلت الى 

ما بني ١٠ و١٣ دينارا للمتر املربع. 

 تجار وشركات العقار تنفسوا الصعداء بعد عودة التمويل للقطاع السكني

 «هيئة االستثمار» اكتتبت بنحو ٦٠٠ مليون يورو

 السلطان: «منا لالستثمار» وسّعت  قاعدة الملكية لـ «مراكز» 
 أعلنت شركة منا لالستثمار 
أنهـــا جنحت في اجنـــاز مهمتها 
كوكيل بيع لتوسيع قاعدة امللكية 
في شركة مراكز التجارة العقارية 
التي من املتوقع إدراجها في سوق 
الكويت لالوراق املالية بالسوق 
الرسمي وبدء تداول أسهمها يوم 
الثالثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠١٠ حتت 

اسم «مراكز».
  وقال رئيس مجلس ادارة شركة 
منا لالستثمار طارق السلطان في 
بيان صحافي بهذه املناسبة ان «منا 
لالستثمار» متكنت خالل أقل من 
أسبوع من تسويق حصة توسيع 
قاعدة امللكية في شركة «مراكز» 
البالغ رأسمالها ١٠٫٥ ماليني دينار 
بسعر ٤٥٠ فلسا للسهم الواحد 
كقيمة اسمية مضاف إليها عالوة 

في الفتـــرة احلالية على تنويع 
مصادر الدخـــل وتقدمي خدمات 
متكاملة لتشمل الى جانب مجال 
ادارة االصول العديد من االنشطة 
االخرى ومنها عمليات االستثمار 
املباشـــر وتقدمي االستشـــارات 
لعمليات الطرح واالدراج والقيام 
مبهام وكاالت البيع داخل وخارج 
الكويت اضافة الى عمليات ترتيب 
عمليات التمويل من خالل قنوات 
خاصة فضال عن تأسيس احملافظ 

العقارية بأنواعها.
  وشدد على أن الشركة ستواصل 
خالل الفترة املقبلة تنمية وتطوير 
أعمالها عبر انتقاء افضل الفرص 
االستثمارية، املجدية التي حتقق 
بـــني املخاطر  املوازنة  معادلـــة 
والعوائد متوقعا أن تنجح الشركة 

في زيادة حجـــم أعمالها بفضل 
امكاناتهـــا املتنوعـــة وخبراتها 
البشـــرية النادرة، الســـيما مع 
توقع حتسن أوضاع السوق بعد 
بدء تنفيذ خطة التنمية وبرامج 

االصالح والتطوير احلكومية.
  وأوضح أن الشـــركة تستعد 
لطرح أدوات ومنتجات استثمارية 
جديـــدة بعدما قامت بدراســـة 
وافية ألوضاع الســـوق احلالية 
وتوقعاته املستقبلية، مشيرا إلى 
إدارة األصول سيشهد  أن قطاع 
عـــودة للنشـــاط التدريجي في 
املقبلة بفضل ترجيحات  الفترة 
اســـتعادة أسواق األوراق املالية 
بشكل عام وسوق الكويت لألوراق 
املالية لفورة النشاط خالل العام 

اجلديد. 

اإلصدار.
  وأشار السلطان الى أن «مراكز» 
تعد من الشركات الواعدة في قطاع 
العقار وحتظى بقائمة طويلة من 
كبار املالك واملساهمني من الكويت 
وقطر وسلطنة عمان في مقدمتها 
شـــركة مجموعة اجناز القطرية 
وتدار من قبل مجلس إدارة كفء 
يضم عبداحلميد عباس دشـــتي 
رئيـــس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب وشعيل بن خليفة الكواري 
نائبا للرئيس وأمينة عباس سالم 
الشطي عضوا باملجلس ورئيسا 

تنفيذيا.
  من جانبه صرح نائب الرئيس 
لقطاع االستثمار في شركة منا 
لالستثمار مشعل احمد اجلاركي 
بأن الشركة قد مت اختيارها من 

بني عدد من الشركات االخرى لكي 
تتولى مهمة وكيل البيع من خالل 

عملية االكتتاب اخلاص.
  وأشـــار الى ان الشركة تعمل 

 تدرج في السوق الرسمي الثالثاء المقبل

 السكن الخاص يستحوذ على ٦٩٫٨٪ من إجمالي 
التداوالت العقارية في النصف األول من ديسمبر الجاري  

 عمر راشد
  اســـتحوذت تداوالت السكن 
اخلاص علـــى نصيب األســـد 
في تـــداوالت النصف األول من 
شـــهر ديســـمبر اجلاري وذلك 
في ظل الســـعي نحو التخارج 
البيوت والقسائم السكنية  من 
اململوكة للشركات املساهمة وذات 
املسؤولية احملدودة واألفراد بعد 
تأكيد عدد من املســـؤولني على 
اجلدية في تطبيق قانوني ٨ و٩ 
العقاري  الرهـــن والتمويل  في 
والذي مبوجبه سيتم فرض غرامة 
قدرها ١٠ دنانير على كل متر مربع 
أو ٥٪ من القيمة االسمية لألرض 
أيهما أعلى للمتخلفني عن تنفيذ 
القرار وذلك قبل مارس املقبل وهو 

موعد تطبيق القانون.
  وفيما استحوذ السكن اخلاص 
على حصة األسد من التداوالت 
العقارية، جاءت تداوالت السكن 
االستثماري هزيلة للغاية وخلت 
تـــداوالت قطاعـــات التجـــاري 
واملخازن والشريط الساحلي من 
أي حركـــة عليها خالل النصف 

األول من الشهر اجلاري.
  وقد أظهرت اإلحصائية النصف 
الشـــهرية التي أعدتها «األنباء» 
حول التداوالت العقارية املسجلة 
في إدارة التوثيق والتســـجيل 
العقاري في وزارة العدل عن شهر 
ديسمبر عن تسجيل ٢٨٢ عقارا 
على مستوى العقود والوكاالت 
بقيمة ٧٣٫٥ مليون دينار، توزعت 
علـــى العقود بواقـــع ٢٦٥ عقدا 
بلغت قيمتها ٦٩٫٨ مليون دينار 
وبنسبة ٩٤٫٩٪ من إجمالي القيمة 
املسجلة. كما استحوذت الوكاالت 
العقارية املسجلة على نسبة ٥٫١٪ 

من القيمة اإلجمالية.
  وفـــي التفاصيـــل، بلغ عدد 
العقارات التـــي مت تداولها على 
العقود املسجلة خالل  مستوى 
النصف األول من الشهر اجلاري 
٢٦٥ عقـــارا بقيمة ٦٩٫٨ مليون 
دينار وزعـــت بواقع ٢٢١ عقارا 
في السكن اخلاص بقيمة ٤٧٫٦ 
مليون دينار و٤٤ عقارا في السكن 
االستثماري بقيمة ٢٢٫٢ مليون 
دينار. نصيب السكن اخلاص منها 
٦٨٫٢٪ وفقا ملعيار القيمة، فيما 
بلغ نصيب السكن االستثماري 

.٪٣١٫٨
  بلغ عدد الـــوكاالت العقارية 
املسجلة خالل النصف األول من 
الشـــهر اجلاري ١٧ عقارا بقيمة 
توزعـــت على الســـكن اخلاص 
بواقع ١٥ عقارا في السكن اخلاص 
وعقارين في القطاع االستثماري 
بقيمـــة ٣٫٧ ماليني دينار، حيث 

حركة علـــى التجاري واملخازن 
والساحلي.

  ويأتي التركيز على الســـكن 
اخلاص واالســـتثماري نظرا ملا 
تتمتع به القســـائم الســـكنية 
والبيوت من أســـعار مناســـبة 
لدخول الكثير من املواطنني وكذلك 
رخص أسعار املتر املربع مقارنة 
باألسعار في املناطق الداخلية.

  ٦٣ عقارًا في «حولي»

  وفـــي املركز الثالـــث جاءت 
محافظـــة حولي وفقـــا للعقود 
والوكاالت املسجلة بعدد ٦٣ عقارا 
توزعت بواقع ٥٨ عقارا في العقود 
و٦ عقارات على مستوى الوكاالت 
العقارية، وخلت تداوالت التجاري 
واملخازن والصناعي من أي حركة 

عليها خالل تلك الفترة.

  ٣٩ عقارًا في «الفروانية»

  وجـــاءت محافظة الفروانية 
في املركز الرابع بعدد ٣٩ عقارا 
توزعت بواقـــع ٣٥ عقارا، فيما 
جاءت تـــداوالت الوكاالت بعدد 
٤ عقارات فقط. وعلى مستوى 
العقود توزعت تداوالت العقود 
البالغـــة ٣٥ عقدا على الســـكن 
اخلاص بواقع ٢٩ عقارا في السكن 
اخلاص و٦ عقارات في الســـكن 
االستثماري، فيما لم يتم تداول 
سوى ٤ عقارات فقط في السكن 
اخلاص على مستوى الوكاالت.

  ١٨ عقارًا في العاصمة

  وفي املركـــز اخلامس جاءت 
محافظة العاصمة بعدد تداوالت 
١٨ عقارا على مســـتوى العقود 
والوكاالت، توزعت على العقود 
بواقـــع ١٧ عقدا فيما بلغت على 
مســـتوى الوكاالت عقارا واحدا 
الســـكن اخلـــاص، وخلت  في 
تداوالت احملافظة من أي حركة 
على مســـتوى العقار التجاري 
واملخازن والصناعي والشريط 

الساحلي.

  الوكاالت دون تداوالت في 
«الجهراء»

  وفي املركز الســـادس جاءت 
اجلهراء بعدد ١٥ عقارا توزعت 
العقود في قطاعي السكن  على 
اخلاص واالستثماري، فيما خلت 
تداوالت الوكاالت العقارية على 
مستوى القطاعات املختلفة من 
أي حركـــة عليها، وذلك في ظل 
ابتعاد املســـتثمرين من األفراد 
والشركات عن التداوالت العقارية 
خالل النصف األول من الشـــهر 

اجلاري. 

على مستوى الوكاالت ليبلغ ٦٨ 
عقدا ووكالة.

  وفيما تركزت العقود والوكاالت 
على مستوى احملافظة في السكن 
اخلاص واالستثماري، لم تتم أي 
تداوالت على مســـتوى القطاع 
التجـــاري واملخازن والصناعي 

والشريط الساحلي.

  ٦٥ عقارًا في «األحمدي»

  وفـــي املركز الثانـــي جاءت 
محافظة األحمدي بعدد ٦٥ عقارا 
توزعـــت تداوالتها على العقود 
بواقع ٦٢ عقارا، فيما جاءت تداول 
الوكاالت العقارية بواقع ٣ عقارات، 
وخلت تداوالت احملافظة من أي 

التداوالت املســـجلة في السكن 
العقود  اخلاص على مســـتوى 
والـــوكاالت ٥٠٫٥ مليون دينار 
وبنســـبة ٦٩٫٨٪ مـــن إجمالي 
العقاريـــة وجـــاء  التـــداوالت 
العقار االســـتثماري في املرتبة 
الثانية بقيمة ٢٣ مليون دينار 
وبنسبة بلغت ٣١٫٤٪ من القيمة 

اإلجمالية.

  ٦٨ عقارًا في «مبارك الكبير»

  وعلى مســـتوى احملافظات، 
جاءت محافظة مبارك الكبير في 
الصدارة بني احملافظات الســـت 
بعدد ٦٨ عقدا ووكالة توزعت على 
العقود بواقع ٦٢ عقدا و٦ عقود 

بلغت عدد العقارات املتداولة في 
السكن اخلاص ١٥ عقارا بقيمة 
٢٫٩ مليون دينار، فيما بلغ عدد 
العقارات في السكن االستثماري 
عقاريـــن بقيمـــة ٠٫٨٣٠ مليون 

دينار.
  وقد استحوذت الوكاالت في 
السكن اخلاص على نسبة ٧٨٫٤٪ 
من قيمة العقارات املسجلة في 
الوكاالت العقارية، فيما استحوذ 
العقار االستثماري على ٢٢٫٤٪.
القطاعي،    وعلى املســـتوى 
استحوذ قطاع السكن اخلاص 
على النسبة الكبرى في التداوالت 
العقارية التي مت تسجيلها خالل 
تلك الفتـــرة، حيث بلغت قيمة 

 تداول ٢٨٢ عقارًا على مستوى العقود والوكاالت بقيمة ٧٣٫٢ مليون دينار تركزت في السكن الخاص واالستثماري
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